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MOTTO

ْ َهللاِ ت
ْ َالَّ ِذي َْن اَ َمنُ ْىا َوت
َّ ط َمئِ ُّن قُلُ ْىبُهُ ْم بِ ِذ ْك ِرهللاِ اَالَ بِ ِذ ْك ِر
ُط َمئِ ُّن ْالقُلُ ْىب
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.
(Q.S Ar-Ra’d: 28)



Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung, 2009), hlm. 252.
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ABSTRAK

Azima Prisma Vera 14220046, “Dzikir Ratib Al-Haddad dalam
Meningkatkan Ketenangan Jiwa Jamaah Warga Emas di Yayasan Al-Jenderami
Dengkil Selangor Malaysia”, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
(BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta 2018.
Latar belakang penelitian ini adalah tentang jamaah santri tua (warga
emas) di yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia yang mempunyai
keinginan untuk meningkatkan ketenangan jiwa dan berusaha membentengi diri
dengan melaksanakan dzikir Ratib Al-Haddad. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui tahap-tahap pelaksanaan dzikir Ratib Al-Haddad dalam meningkatkan
ketenangan jiwa.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian ini
adalah satu orang pengasuh, dua orang pengurus yayasan dan subjek penelitian ini
adalah tiga orang santri tua atau warga emas yayasan Al-Jenderami. Objek
penelitian ini adalah tahap-tahap pelaksanaan dzikir Ratib Al-Haddad dalam
meningkatkan ketenangan jiwa yang dilakukan oleh warga emas. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul disusun dan diklarifikasikan
sehingga dapat menjawab rumusan masalah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap-tahap dzikir Ratib Al-Haddad
dalam meningkatkan ketenangan jiwa warga emas di yayasan Al-Jenderami
Dengkil Selangor Malaysia berupa tahap persiapan, tahap pelaksanaan dzikir
Ratib Al-Haddad, kemudian ditutup dengan tahap pengakhiran yang dilakukan
dengan bertafakur.
Kata Kunci : Dzikir Ratibul Haddad, Ketenangan Jiwa, Warga Emas.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “Dzikir Ratib Al-Haddad Dalam Meningkatkan
Ketenangan Jiwa Jamaah Warga Emas Di Yayasan Al-Jenderami Dengkil
Selangor

Malaysia”.

Untuk

menghindari

terjadinya

berbagai

macam

pemahaman pada judul ini, maka akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah
yang terkandung di dalamnya.
1. Dzikir Ratib Al-Haddad
Kata dzikir berasal dari bahasa Arab, yaitu: “Dzakara – Yadzkuru –
Dzikran” yang berarti “menyebut, mengingat dan mengucapkan”1. Dzikir
atau dzikrullah secara etimologi dapat diartikan sebagai aktivitas untuk
mengingat Allah. Adapun menurut istilah fiqih, dzikrullah sering dimaknai
sebagai amal qauliyah melalui bacaan-bacaan tertentu.2 Dzikir Ratib AlHaddad dalam penelitian ini adalah aktivitas mengingat Allah dengan
membaca dan mengucapkan kumpulan doa dalam Ratib Al-Haddad yang
bertempat di majelis dzikir.

1

Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penerjemahan dan
Penafsiran Al-Qur‟an, 1973), hlm. 69.
2
Samsul Munir Amin dan Al-Fandi Haryanto, Etika Berdzikir Berdasarkan Al-Qur‟an
dan Sunnah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 1.
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2

2. Meningkatkan Ketenangan Jiwa
Secara bahasa pengertian meningkatkan adalah naik, bertambah dan
meningkatkan diri.3 Sedangkan ketenangan adalah keadaan tenang,
kenyamanan hati, jiwa dan pikiran.4 Jiwa adalah roh manusia yang ada di
dalam tubuh dan menyebabkan hidup, seluruh kehidupan batin manusia
yang terjadi dari perasaan, pikiran dan angan-angan.5 Jiwa juga merupakan
suatu yang subtil (lathifah), mulia (rabbani) dan spiritual (ruhani) yang ada
dalam diri semua manusia dan tidak dapat ditangkap oleh indra.6 Adapun
tanda-tanda ketenangan jiwa adalah orang yang mengembalikan segalanya
kepada Allah sehingga dapat menemukan kenikmatan, ketenangan jiwa dan
kebahagiaan hati hanya karena selalu ingat kepada Allah.7 Meningkatkan
ketenangan jiwa dalam penelitian ini adalah bentuk usaha untuk
mendapatkan keadaan jiwa yang lebih tenang dan menambah ketenteraman
hati.
3. Jamaah Warga Emas
Jamaah adalah kumpulan orang atau rombongan.8 Sedangkan warga
emas merupakan orang-orang lanjut usia dengan usia minimal 40 tahun
(namun untuk sekarang usia minimal 55 tahun) atau disebut dengan santri
tua yang berminat mempelajari ilmu-ilmu agama bersama dalam suasana
3

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1198.
4
Ibid., hlm. 1171.
5
Ibid., hlm. 364.
6
Kajiro Nakamura, Ghazali and Prayer (Metode Dzikir dan Doa Al-Ghazali), terj Uzair
Fauzan, (Bandung: Arasy Mizan, 2005), hlm. 63.
7
Zainudin Adnan, Pensucian Jiwa dalam Pandangan Ulama Salaf, (Yogyakarta:
Sumbangsih Offset, 1994), hlm. 22.
8
JS. Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1994), hlm. 55.
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pesantren. Jamaah warga emas dalam penelitian ini adalah tiga orang lanjut
usia yang mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan dalam suasana
pesantren.
4. Yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia
Yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia adalah suatu
lembaga pendidikan yang berbasis Islam atau pesantren, terletak di Lot
27719 Kompleks Yayasan Al-Jenderami, Jenderam Hilir 43800, Dengkil,
Selangor, Malaysia.9
Dari penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Dzikir
Ratib Al-Haddad dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Jamaah Warga
Emas di Yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia” adalah
kegiatan mengingat Allah (dzikrullah) yang dipraktikkan oleh santri tua atau
warga emas peserta majelis ta‟lim atau kegiatan keagamaan Al-Jenderami
dengan membaca dan mengucap doa-doa dalam Ratib Al-Haddad yang
bertempat di majelis dzikir setiap ba‟da jamaah maghrib untuk
mendapatkan

keadaan

jiwa

yang

lebih

tenang

dan

memperoleh

ketenteraman hati di yayasan Al-Jenderami, Dengkil, Selangor Malaysia.
B. Latar Belakang Masalah
Zaman modernisasi seperti saat ini menyebabkan perubahan pemikiran
dan keadaan lingkungan yang lebih maju, membuat gaya hidup lebih mewah
dan segala hal dilakukan secara lebih mudah bahkan instan. Terkadang,
perlahan tanpa disadari mengubah pandangan hidup manusia bahwa
9

http://www.aljenderami.com.my/v31/index.php?option=com_content&view=article&id=
52&Itemid=60 (diakses 21 Oktober 2017 11.56).
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kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia
(hedonisme). Sehingga membuat manusia akan berusaha mati-matian untuk
mendapatkan apapun hal yang diinginkan, tanpa mensyukuri apa yang sudah
dimiliki. Ciri khas yang dialami korban hedonisme biasanya individu tersebut
akan selalu merasa kurang, tidak merasakan ketenteraman jiwa, merasa cemas
dan rendah diri. Hal-hal demikian tentu tidak hanya dialami oleh kaum muda
saja, melainkan orang tua pun akan merasakan selisih perbedaan yang jauh
antara diri mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitar, terlebih di negara
maju seperti Malaysia.
Pada kenyataanya tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman modern ini, sehingga menyebabkan pergeseran sikap dan
mentalitas individu dalam menjalani kehidupan masa kini. Hal ini bisa menjadi
pemicu besar terhadap sikap lalai pada Allah SWT, sehingga manusia sering
kali menuruti hawa nafsunya untuk melakukan segala hal yang terkadang justru
merugikan dirinya di dunia atau di akhirat kelak, hal-hal ini jugalah yang
nantinya akan menjadi penyebab stres dan penyakit jiwa dalam kehidupan
menua. Oleh karena itu, setiap individu harus memenuhi kebutuhan mencapai
ketenangan jiwa sehingga memiliki kemampuan untuk menyikapi setiap
perubahan tersebut agar tidak terjerumus menjadi manusia yang tidak bisa
memahami arti hidup, tidak tahu apa tujuan hidup dan harus bagaimana
memanfaatkan kehidupan yang singkat ini.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentengi diri dari
perilaku hedonisme adalah dengan berdzikir. Dzikir adalah melepaskan diri

5

dari kelalaian dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama Al-Haqq
(Allah), hadirnya Allah di dalam hati akan senantiasa memberikan sikap
mengembalikan segala hal kepada Allah, sehingga akan membuat hati
senantiasa bersyukur dan merasa cukup. Rasa cukup inilah yang akan membuat
kita memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa. Pendapat lain mengatakan
bahwa dzikir adalah mengulang-ulang nama Allah dalam hati maupun lewat
lisan. Ini bisa dilakukan dengan mengingat lafal Jalalah (Allah), sifat-Nya,
hukum-Nya, perbuatan-Nya atau suatu tindakan yang serupa. Dzikir bisa pula
berupa doa. Mengingat pada rasul-Nya, nabi-Nya, wali-Nya melalui sarana dan
perbuatan tertentu seperti membaca, mengingat, bersyair, menyanyi, ceramah
dan bercerita.10 Salah satu kumpulan dzikir yakni Ratib Al-Haddad karya Al
Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad (1055-1132 H). Ratib ini
merupakan kumpulan dari ayat, doa, dan nama Allah yang diambil dari bacaan
Al-Quran dan Hadits Rasul SAW11, dzikir Ratib Al-Haddad bisa menjadi salah
satu alternatif berdzikir yang dilakukan secara berjamaah.
Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mendapat informasi tentang
yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia yang mengadakan sistem
pondok pesantren dengan santri khusus lanjut usia (warga emas), sebagian
masyarakat

warga emas

tersebut

juga

mempunyai

keinginan

untuk

meningkatkan ketenangan jiwa dan berperan dalam usaha preventif
mewujudkan ketetapan sikap dan mentalitas individu dalam menyesuaikan diri

10

Ibn Athaillah Al-Sakandari, Miftah Al-Falah wa Mishbah Al-Arwah (Terapi Makrifat
Zikir Penenteram Hati, terj.Bahresy Fauzi Faishal, (Jakarta: Zaman, 2013), hlm. 29.
11
Arif Khuzaini, https://tebuireng.online/sejarah-khasiat-bacaan-ratib-al-haddad/ (diakses
9 Oktober 2017, pukul 15.05 WIB).
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dengan kehidupan masa kini, salah satunya yaitu berusaha membentengi diri
dengan melaksanakan dzikir Ratib Al-Haddad. Penelitian ini juga didukung
oleh realita bahwa banyak lanjut usia atau warga emas yang semakin berumur
justru terkadang tidak mampu menikmati masa tuanya dengan beribadah tetapi
semakin sibuk menikmati kehidupan duniawi seperti mempersibuk diri untuk
berperilaku sama dengan kalangan yang lebih muda. Walaupun banyak cara
atau ritual ibadah untuk meningkatkan ketenangan jiwa seperti shalat, puasa,
membaca Al-Qur‟an, namun istimewanya dzikir Ratib Al-Haddad ini
didalamnya terdapat bacaan dzikir atau doa khusus yakni:

يَبهللاُ بِهَب يَبهللاُ بِهَب يَبهللاُ بِ ُح ْس ِه ْال َخبتِ َم ِت
Artinya: “Ya Allah, kami hanya memohon dengan-Nya. Ya Allah, kami
hanya memohon dengan-Nya .Ya Allah, kami memohon dengan akhir yang
baik.”.
Bacaan ini merupakan doa yang digunakan untuk mengingat bahwa
setiap manusia pasti akan meninggal dunia, terutama untuk para lanjut usia
yang secara umum dianggap sudah dekat dengan waktu kematian. Sehingga
dzikir Ratib Al-Haddad ini sesuai diamalkan oleh warga emas karena akan
diamalkan dengan sungguh-sungguh agar mencapai kekhusyu‟an dan dijadikan
sebagai sarana mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan keadaan jiwa
yang tenang.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah:
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Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan dzikir Ratib Al-Haddad dalam
meningkatkan ketenangan jiwa jamaah warga emas di yayasan Al-Jenderami
Dengkil Selangor Malaysia?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan dzikir Ratib
Al-Haddad dalam meningkatkan ketenangan jiwa jamaah warga emas di
yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia.
E. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan baru
tentang meningkatkan ketenangan jiwa melalui dzikir dan memberikan
analisa baru terhadap kajian mengenai manfaat dzikir Ratib Al-Haddad
terhadap manusia. Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu Bimbingan
dan

Konseling

Islam

khususnya

dalam

membimbing

masyarakat

memperoleh ketenangan jiwa.
2. Secara praktis
Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi konselor dalam
upaya melakukan bimbingan dan konseling pada masyarakat. Melalui
penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan
kepada masyarakat pada umumnya serta pihak-pihak yang membantu
individu dalam upaya meningkatkan ketenangan jiwa dengan dzikir.
Menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam bidang keilmuan

8

Bimbingan dan Konseling Islam, serta dapat dijadikan acuan untuk
dikembangkan lebih lanjut.
F. Kajian Pustaka
Kajian pustaka penting dilakukan untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa
penelitian yang telah membahas tentang dzikir, diantaranya sebagai berikut:
Skripsi Mulyo tahun 1998 dengan judul “Dzikir dalam Membentuk
Kepribadian Muslim” yang membahas tentang dzikir dapat dijadikan sebagai
usaha dengan tujuan menenggelamkan hati ke dalam obyek yang diingat
sehingga manusia mampu menerima hakikat kemanusiaannya.12
Skripsi Rahmat Ilyas tahun 2006 dengan judul “Pengaruh Dzikir
terhadap Ketenangan Jiwa Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali” yang
membahas tentang pengaruh dzikir terhadap ketenangan jiwa yang tertuang
dalam buku-buku tasawuf karya Imam Al-Ghazali.13
Skripsi Siti Aminatus Sholihah tahun 2008 dengan judul “Dzikir
sebagai Terapi (Studi Terhadap Jamaah Dzikrul Ghofilin di Wilayah RT 04
RW 01, Dusun Ngembes, Desa Pengkok, Kecamatan Pathuk, Kabupaten
Gunung Kidul)” yang membahas tentang pengalaman kegiatan dzikir sebagai
terapi akhlak pada jamaah Dzikrul Ghofilin. 14
12

Mulyo, “Dzikir dalam Membentuk Kepribadian Muslim”, Skripsi, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ushuluddin, 1998).
13
Rahmat Ilyas, “Pengaruh Dzikir terhadap Ketenangan Jiwa Menurut Pemikiran Imam
Al-Ghazali”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, 2006).
14
Siti Aminatus Sholihah, “Dzikir sebagai Terapi (Studi Terhadap Jamaah Dzikrul
Ghofilin di Wilayah RT04 RW01, Dusun Ngembes, Desa Pengkok, Kecamatan Pathuk, Kabupaten
Gunung Kidul)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, 2008).

9

Skripsi Slamet Rofiah tahun 2012 dengan judul “Dzikir dan Kecerdasan
Spiritual pada Warga Dusun Karangasem, Patalan, Jetis, Bantul, Yogyakarta”
yang membahas tentang hubungan antara dzikir dan kecerdasan spiritual pada
warga dusun Karangasem, Patalan, Jetis, Bantul, Yogyakarta.15
Skripsi Annisatun Murtafi‟ah tahun 2013 dengan judul “Peranan Dzikir
terhadap Jamaah Majelis Ta‟lim Ratibbul Haddad Maguwo Sleman
Yogyakarta (Studi Kasus pada Tiga Jamaah)” yang membahas tentang fungsi
dzikir pada tiga jamaah yang menjadi subyek penelitian.16
Skripsi Muhammad Ulil Arham tahun 2015 dengan judul “Terapi
Spiritual melalui Dzikir pada Santri Gangguan Jiwa di PP Al-Qodr
Cangkringan, Yogyakarta” yang membahas tentang proses dan manfaat terapi
spiritual untuk santri yang mengalami gangguan jiwa.17
Skripsi tersebut di atas telah membahas berbagai macam kajian tentang
dzikir, namun permasalahan yang diangkat dari penelitian di atas mempunyai
perbedaan satu sama lain. Begitu juga penelitian ini memiliki persamaan dalam
mengangkat pembahasan tentang dzikir, namun perbedaannya penelitian ini
mengkhususkan pada tahap-tahap pelaksanaan dzikir Ratib Al-Haddad dalam
meningkatkan ketenangan jiwa jamaah warga emas di yayasan Al-Jenderami

15

Slamet Rofiah, “Dzikir dan Kecerdasan Spiritual pada Warga Dusun Karangasem,
Patalan, Jetis, Bantul, Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2012).
16
Annisatun Murtafi‟ah, “Peranan Dzikir terhadap Jamaah Majelis Ta‟lim Ratibbul
Haddad Maguwo Sleman Yogyakarta (Studi Kasus pada Tiga Jamaah)”, Skripsi, (Yogyakarta:
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013).
17
Muhammad Ulil Arham, “Terapi Spiritual melalui Dzikir pada Santri Gangguan Jiwa
di PP Al-Qodr Cangkringan, Yogyakarta”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015).
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Dengkil Selangor Malaysia, perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya
terletak pada jenis dzikir yang dipraktikkan serta tempat dan waktu penelitian.
G. Kajian Teori
1. Dzikir Ratib Al-Haddad
a. Pengertian Dzikir Ratib Al-Haddad
Dzikir atau dzikrullah secara etimologi dapat diartikan sebagai
aktivitas untuk mengingat Allah SWT. Adapun menurut istilah fiqih,
dzikrullah sering dimaknai sebagai amal qauliyah melalui bacaan-bacaan
tertentu. Pada dasarnya dzikir memiliki cakupan makna yang sangat luas
karena setiap amalan baik yang dilakukan karena Allah merupakan
bagian dari berdzikir kepada-Nya.18 Dzikrullah atau berdzikir kepada
Allah adalah ibadah yang ringan dan mudah untuk dilakukan. Akan
tetapi, di dalamnya tersimpan hikmah dan pahala berlipat ganda yang
lebih baik dan lebih utama nilai kebajikannya dibandingkan dengan
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Selain itu, dzikir juga
merupakan ibadah yang sangat disukai dan digemari Allah SWT. Dengan
demikian dzikrullah adalah perintah Allah yang menjadi sumber
datangnya segala kebajikan dan keselamatan bagi kehidupan di dunia dan
akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat Allah merupakan sumber
datangnya bencana dan petaka dalam kehidupan di dunia dan akhirat
karena apabila kita melupakan Allah maka Allah akan melupakan kita,
menyebabkan kita lupa akan diri sendiri dan lupa akan segala potensi
18

Samsul Munir Amin dan Al-Fandi Haryanto, Etika Berdzikir Berdasarkan Al-Qur‟an
dan Sunnah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 1.
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kebaikan yang kita miliki.19 Dzikir suatu pekerjaan utama dan mulia yang
merupakan kunci taqwa dan amal yang paling baik, serta merupakan
salah satu jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan.20
Ikhlas dalam berdzikir lebih sulit daripada praktik dzikir. Sebab
ikhlas adalah merupakan sikap jiwa yang tidak dapat diketahui dan
diraba oleh orang lain, sikap ikhlas juga berati mau dan mampu
melepaskan segala keinginan duniawi walaupun pantas memperolehnya,
tak memperdulikan pujian dan penghargaan dari manusia walaupun
pantas mendapatkannya, menjauhkan diri dari hasrat terkenal walau
wajar meraihnya dan memerangi ketamakan diri yang bersifat dunia.
Apabila seorang manusia sudah dapat melaksanakan dan menjalankan
dzikir dengan segala macam kondisi dan situasi, ini berarti manusia
tersebut sudah termasuk golongan orang yang taqwa.
Dari seluruh tujuan dalam berdzikir tersebut yang menjadi hal
utama adalah untuk mencari dan mendapatkan ridlo Allah SWT yang
telah diterangkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi ayat 28:

ك َم َع الَّ ِذ ْيهَ يَ ْد ُعىْ نَ َربُّهُ ْم بِ ْبل َغدَو ِة
َ َواصْ بِزْ وَ ْف َس
Artinya: “Sabarlah kamu bersama-sama orang yang menyeru
mengingat Tuhannya pagi dan petang dalam menghendaki mereka
menghendaki keridloan.21

19

Ibid., hlm. 4-5.
A.S Rasyid dan R Abdul Malik, Dzikir dan Doa Kesembuhan dan Rezeki, (Jakarta:
Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 15.
21
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Examedia
Arkanleena, 2009), hlm. 297.
20
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Dzikir ada beberapa macam dan dikenal ada dua cara
mempraktikannya. Yang pertama dengan cara dikeraskan (jahr) atau
diucapkan dengan lisan. Kedua diucapkan dalam hati (sir). Kedua cara
tersebut semua baik dan benar, sebab yang paling penting dan paling
utama dalam melaksanakan dzikir ini adalah niat yang ikhlas dalam
mengerjakannya.22 Dzikrullah dilakukan dengan membaca lafal-lafal
sebagaimana telah diajarkan Rasulullah SAW yang bersumber dari AlQur‟an maupun hadits nabi antara lain:
1) Al-Baqiyyatush Shalihat, yaitu lafal Subhanallah wa Alhamdulillah
wa Laa Ila Ha Illallahu wa Allahu Akbar wa Laa Haula wa Laa
Quwwata Illa Billahil „Aliyyil „Adzim, artinya Maha Suci Allah dan
segala puji bagi-Nya, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan
tiada daya dan kekuatan selain dengan (izin) Allah yang Maha Tinggi
dan Maha Agung.
2) Istighfar, yaitu lafal Astaghfirullahal „adzim, artinya Aku memohon
pertolongan kepada Allah yang Maha Agung.
3) Basmallah, yaitu lafal Bismillahirrahmaanirrahiim, artinya dengan
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4) Isti‟azah atau Ta‟awudz, yaitu A‟udzubillahi minasyaithaanirrajiim,
artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
5) Hasballah, yaitu lafal Hasbunallah wa ni‟mal wakil, artinya cukuplah
Allah menjadi penolong kami.
22

A.S Rasyid dan R Abdul Malik, Dzikir dan Doa Kesembuhan dan Rezeki, (Jakarta:
Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 17-20.

13

6) Asma‟ul Husna, yaitu lafal 99 nama-nama Allah yang indah dan
agung.
7) Doa-doa yang berasal dari Rasulullah (Ma‟tsur).
8) Ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Qur‟an Al-Karim, maupun ayat-ayat
kauniyah yang berwujud alam semesta.23
Seluruh jagad raya dari yang terkecil sampai dengan yang
terbesar dijadikan Allah SWT sebagai sarana untuk mengingat kepadaNya. Alam raya dinamai-Nya ayat, yakni tanda yang menunjuk
kehadiran-Nya. Alam raya juga dinamai-Nya „alam seakar dengan alamat
karena ia berfungsi menjadi alamat yang jelas menunjuk wujud dan
kuasa-Nya dan karena itu maka memandang alam raya seharusnya dapat
menjadi jangkar bagi kalbu dan nalar untuk mengingat dan “sampai”
kepada-Nya.24 Allah SWT memerintah manusia melalui Al-Qur‟an agar
banyak berdzikir, yakni mengingat dan merenung kapan saja dan dalam
keadaan apa pun. Sekian banyak ayat Al-Qur‟an yang mengandung
perintah berdzikir dan bertasbih dengan menyebut kalimat yang secara
harfiah berarti pagi dan petang atau siang dan malam, seperti firman-Nya
dalam Q.S Al-Ahzab ayat 42 dan Q.S Ghafir ayat 55:

صي َْل
ِ ََو َسبِّحُىْ يُ بُ ْك َزة َوأ
Artinya: “Dan bertasbihlah/sucikanlah Dia pagi dan petang”25.

23

Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, Etika Berdzikir Berdasarkan Al-Qur‟an
dan Sunnah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 2.
24
M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an tentang Dzikir dan Doa, (Jakarta: Lentera
Hati, 2008), hlm. 43.
25
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 2009), hlm. 423.
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َو َسبِّحْ ِب َح ْم ِد َربِّكَ بِ ْبل َع ِش ِّى َو ْا ِإل ْب َكز
Artinya: “Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu
petang dan pagi”.26
Kata pagi dan petang pada ayat-ayat ini ada yang membatasinya
pada kedua waktu itu saja, bahkan membatasi perintah itu dalam arti
shalat shubuh, dzuhur dan ashar, tetapi pemahaman yang lebih sesuai
adalah perintah untuk berdzikir menyucikan Allah sepanjang hari dan
malam.27 Salah satu syarat untuk berdzikir adalah membersihkan badan
(wudlu atau mandi) dan khusyu‟ berkonsentrasi mengingat Allah, tidak
mengingat kecuali Allah SWT. Berdzikir di setiap gerak dan detik, setiap
berdiri dan duduk, setiap berjalan dan berbaring, karena perbuatan itu
mendekatkan diri kepada Allah. Pada tingkat awal berdzikir hendaknya
dilakukan dengan lisan, yakni dengan mengeraskan suara agar lebih
merasuk ke dalam diri kita. Dengan cara seperti itu, hati yang mendengar
sebutan dzikir tersebut akan bersinar karena cahaya dzikrullah di dalam
hati kita. Ketika itu hati akan menerima suatu tenaga baru yang
menjadikannya hidup. Bukan saja hidup di dunia, bahkan cahaya itu akan
terus hidup di akhirat.28
Ratib Al-Haddad ini diambil dari nama penyusunnya, yaitu Imam
Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nama berdasarkan nasab beliau adalah
Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin
26

Ibid, hlm. 464.
M Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an tentang Dzikir dan Doa, (Jakarta: Lentera
Hati, 2008), hlm. 60-61.
28
Syekh Abd Al-Qadir Al-Jilani, Rahasia Sufi, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2005), hlm.
104-106.
27
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Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin
Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin
Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin
Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja‟far AsShadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Husein bin
Ali bin Abi Thalib dan juga putra Fathimah binti Rasulillah Muhammad
SAW. Beliau adalah seorang mujaddid (pembaharu Islam) yang lahir di
perkampungan Subair dekat kota Tarim di Hadhramaut, Yaman pada hari
Senin 5 Safar tahun 1044 Hijriyah29 dan wafat pada 7 Dzulqaidah tahun
1132 Hijriyah. Beliau terkenal sebagai seorang yang memiliki keilmuan
luas dan manfaat, bukan untuk insan di zaman beliau saja, bahkan untuk
siapa saja insan tanpa batas zaman maupun umur. Beliau kehilangan daya
penglihatannya sejak umur empat tahun, namun telah Allah gantikan
dengan mata batin (bashirah) kemampuan yang luar biasa dalam
menimba ilmu pengetahuan dan menyebarluaskan ilmunya. Semua doadoa dan dzikir-dzikir karangan beliau, Ratib Al-Haddad menjadi yang
paling terkenal. Ratib Al-Haddad disusun pada malam Lailatul Qadar 27
Ramadhan 1071 Hijriyah atau 26 Mei 1661 Masehi. Ratib ini disusun
karena menuruti permintaan salah seorang murid beliau yakni „Amir dari
keluarga Bani Sa‟ad yang tinggal di sebuah kampung di Syibam,
Hadhramaut. Tujuan „Amir membuat permintaan tersebut adalah untuk
mengadakan suatu wirid dan dzikir yang akan diamalkan oleh penduduk
29

Anonim, Haul Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad 5 Safar 10447Dzulkaidah 1132 30 Julai 1634 – 10 September 1720, (Kuala Lumpur: Amanah Hawi AlKhairat, 2013), hlm.ix.
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kampungnya agar mereka dapat menyelamatkan diri dari ajaran sesat
yang melanda Hadhramaut ketika itu.
Pertama kali Ratib ini dibaca di Kampung „Amir sendiri yaitu
Kota Syibam setelah mendapat izin dan ijazah dari Al-Imam Abdullah
Al-Haddad sendiri. Setelah itu Ratib ini dibaca di Masjid Al-Imam AlHaddad di Hawi, Tarim di tahun 1072 Hijriyah 1661 Masehi. Biasanya
Ratib ini dibaca berjamaah, bersama doa setelah shalat isya. Pada bulan
Ramadhan ratib ini dibaca sebelum shalat isya untuk menghindari
terbatasnya waktu untuk menunaikan shalat tarawih. Daerah-daerah yang
disinggahi Imam Al-Haddad untuk mengamalkan Ratib Al-Haddad
dengan izin Allah terhindar dari pengaruh ajaran sesat.
Ketika Imam Al-Haddad berangkat haji, Ratib Al-Haddad mulai
dibaca di Makkah dan Madinah dan sampai sekarang ratib ini dibaca
setiap malam di Bab Al-Shafa Makkah dan Bab Ar-Rahmah di Madinah.
Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah mengatakan bahwa siapa yang
membaca Ratib Al-Haddad penuh keyakinan dan iman dengan terus
membaca “Laa Ilaha illallah” seratus kali (walaupun biasanya dibaca
lima puluh kali), maka akan mendapat sesuatu yang luar biasa dan diluar
dugaan. Beberapa perbedaan bisa ditemukan dalam cetakan kitab Ratib
Al-Haddad setelah Al-Fatihah yang terakhir. Beberapa doa ditambah oleh
pembacanya. Al-Marhum Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha AlHaddad memberi ijazah untuk membaca ratib ini dan menyarankan untuk
membaca ratib selain dari waktu yang telah ditentukan khususnya saat
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mengalami kesulitan, karena barang siapa yang membaca ratib ini akan
Allah selamatkan dari bahaya dan kesusahan.
Setiap ayat, doa dan nama Allah yang disebutkan di dalam ratib
ini diambil dari Al-Qur‟an dan hadits Rasulullah. Bilangan bacaan setiap
dzikirnya diulang sebanyak tiga kali karena merupakan bilangan ganjil
(witir). Hal ini berdasarkan pilihan Imam Al-Haddad sendiri selaku
penyusun ratib. Beliau menyusun dzikir-dzikir yang pendek dan dibaca
berulang kali untuk memudahkan pembacanya. Karena dzikir yang
pendek dan dipraktikkan secara istiqomah akan lebih baik daripada dzikir
panjang yang dibuat secara berkala.30
Keutamaan dan Kelebihan mengamalkan Ratib Al-Haddad
diantaranya dikatakan oleh Iman Habib Abdullah Al-Haddad R.A
“ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah menjadikan
kita semua dalam golongan orang-orang yang gemar berdzikir kepada
Allah, sehingga kita, anak-anak kita, harta benda kita, menjadi golongan
yang senantiasa dilindungi Allah. Ketahuilah dzikir kepada Allah
merupakan salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada
Allah.”31 Beberapa ulama salaf sepakat, diantara keutamaan ratib ini bagi
mereka yang istiqomah mengamalkannya adalah memiliki umur yang
berkah, mendapatkan predikat husnul khotimah saat meninggal dunia,

30

Imam Abdullah Al-Haddad, Ratib Al-Haddad dan Wird Al-Latif, (Kuala Lumpur:
Amanah Hawi Al-Khairat, 2010), hlm. 2-7.
31
Yayasan Al-Jenderami, Ratib Al-Haddad, Ratib Al- „Athas dan Asmaul Husna
Program Pengukuhan dan Spiritual Pekerja Ladang, (Kuala Lumpur: Felda Global Ventures
Holdings, tt). Hlm. 1.
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Allah senantiasa melindungi seluruh keluarga, keturunan dan harta benda
yang dimiliki.32
Dari penjelasan pengertian dzikir dan Ratib Al-Haddad di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa dzikir Ratib Al-Haddad adalah suatu
kegiatan mengingat Allah atau dzikrullah yang dalam pelaksanaan
dzikirnya menggunakan kumpulan Ratib Al-Haddad yakni kumpulan
dzikir dan doa yang disusun oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
b. Tahap-tahap Pelaksanaan Dzikir
Tahap pelaksanaan dzikir adalah tahap-tahap yang terkait dengan
hal-hal yang dilakukan dalam pelaksanaan dzikir. Tahap pelaksanaan
dibagi menjadi dua bagian yakni sebelum berdzikir dan saat berdzikir.
Sebelum berdzikir dan saat berdzikir ada beberapa tahapan yang
dilakukan diantaranya:
1) Tahapan Persiapan
a) Mencari Tempat dan Waktu yang Baik
Dzikir dapat dilakukan dimana saja asalkan tidak keluar dari
ketentuan syar‟i seperti di kamar mandi. Dzikir juga lebih baik
dilakukan di tempat-tempat yang suci dan tenang, seperti masjid,
mushola dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dapat
mengganggu kekhusyu‟an berdzikir. Terdapat waktu-waktu yang
disarankan untuk berdzikir seperti sebelum terbit fajar saat selesai
sholat subuh, setelah tergelincirnya matahari atau setelah shalat duhur,

32

Ibid., hlm. 11-12.

19

di waktu petang atau sesudah kita selesai menunaikan shalat ashar
sebelum terbenamnya matahari, ketika rembang matahari, saat
terbangun dari tidur, sesudah selesai mengerjakan shalat fardhu.
b) Dzikir dalam Keadaan Suci
Mandi merupakan cara untuk mensucikan diri dari hadas
besar. Dengan mandi, banyak manfaat yang didapatkan seperti untuk
menjaga kebersihan dan kesehatan badan, menghilangkan bau badan,
dan untuk menghilangkan malas dalam diri kita sehingga kita dapat
dzikir dengan lebih bersemangat dan lebih khusyu‟. Berwudlu atau
tayamum dilakukan untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil,
sehingga kita lebih pantas untuk menghadap kepada Allah yang Maha
Suci. Berpakaian sopan dan suci juga merupakan bagian dari dzikir
dengan kondisi yang suci.
c) Menghadap Kiblat
Dzikir dengan menghadap kiblat lebih dianjurkan, meskipun
kita meyakini bahwa Allah berada di mana-mana. Dengan kita
menghadap

kiblat,

hal

tersebut

berarti

menghadirkan

atau

menghadapkan diri kita kepada Allah SWT.
d) Duduk dengan Posisi Sopan Nyaman dan Menundukkan Kepala
Allah Maha melihat mahluknya, sama juga dengan berdzikir.
Oleh karena hal itu, dzikir dengan posisi sopan lebih dianjurkan, dan
dilakukan dengan posisi yang nyaman agar semakin khusyu‟.
Menundukkan kepala merupakan simbol bahwa diri kita kecil
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dihadapan-Nya. Hal tersebut juga sebagai gambaran rasa hormat kita
kepada Dzat yang paling sempurna. Salah satu sifat Allah adalah
Maha Besar. Sifat kebesaran inilah yang membuat kita merasa kecil
dihadapan-Nya. Dialah Allah yang bersifat mutlak, maka seharusnya
kita tidak menyombongkan diri pada-Nya.
2) Tahapan Pelaksanaan
a) Niat Ikhlas dalam Berdzikir
Keikhlasan tertinggi adalah keikhlasan hanya untuk mencapai
ridho Allah semata lillahita‟ala. Berdzikir dengan penuh keikhlasan
kepada Allah akan menghadirkan hati yang bahagia dan tak terbebani
sehingga akan tercipta suasana yang khusyu‟. Fungsi hati adalah untuk
mengontrol daya negatif dan positif dalam diri kita. Sehingga agar
nilai-nilai positif dapat teresap, maka hati harus memaknai nilai-nilai
tersebut.
b) Diam, Tenang dan Menghadirkan Hati
Ketenangan dalam berdzikir dapat bersumber baik dari
ketenangan diri sendiri maupun lingkungan. Dengan ketenangan diri,
maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghubungkan fungsi antara
hati dan akal. Khusyu‟ dalam berdzikir merupakan syarat penting bagi
kesuksesan dan keberhasilan dzikir. Khusyu‟ dapat dimaknai dengan
menyengaja, ikhlas dengan menghadirkan hati dan kesadaran serta
pengertian segala ucapan dan sikap lahir.
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c) Berdzikir dengan Suara Halus dan Memahami Makna Dzikir
Dzikir adalah aktivitas mengingat Allah Yang Maha
Mendengar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk
merendahkan diri dan merendahkan suara dalam berdzikir. Hal ini
selain menggambarkan rasa hormat dan tunduk kita terhadap Allah
SWT, juga akan sangat membantu kita untuk lebih dapat
berkonsentrasi dan meresapi makna bacaan dzikir yang kita ucapkan.
Selain itu, seseorang yang berdzikir pada hakikatnya ia sedang
menghadirkan Allah, menyebut dan mengagungkan nama-Nya. Pada
saat itu meyakini bahwa Allah adalan Tuhan yang teramat dekat, lebih
dekat dari urat nadi, sehingga meskipun merendahkan suara dan suara
lembut atau bahkan hanya dengan hati, Allah pasti mendengar dan
mengetahuinya.

Dengan memaknai

arti

disetiap kata

dzikir,

diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dan merasa semakin dekat
dengan Allah SWT.33
3) Tahap Pengakhiran
Dalam berdzikir sangat dianjurkan mengamalkan dengan
sungguh-sungguh supaya manfaat dan fadhilahnya dapat dirasakan oleh
pengamalnya, kemudian setelah pembacaan dzikir selesai diakhiri
dengan bertafakur berharap dzikir dapat memberikan manfaat kepada
pengamalnya. Bertafakur adalah merenungi, dan meyakini secara pasti
untuk mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
33
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dengan Allah. Bertafakur setelah berdzikir adalah perenungan dengan
tujuan mengharapkan dengan mengingat Allah dapat merasakan
ketenteraman jiwa.34
2. Meningkatkan Ketenangan Jiwa
Ketenangan jiwa adalah sesuatu yang dicari oleh umat manusia saat
ini. Sangat penting jika kita mengetahui bagaimana cara memperoleh
ketenangan jiwa. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Ra‟du ayat 28:

ْ َهللا ت
ْ َالَّ ِذ ْيهَ َءا َمىُىْ ا َوت
َّ ئه قُلُىْ بُهُ ْم بِ ِذ ْك ِز
ُّ ط َم
ُط َم ِء ُّن ْالقُلُىْ ة
ِ َّ هللاِ أَالَ بِ ِذ ْك ِز
Artinya: “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram.”35
Semakin jauh dari Allah, semakin meranalah hatinya. Apabila
usaha-usaha pendekatan itu dilakukan, maka tersingkaplah kegembiraan dan
gairah hidup, yang jika perjalanan itu diteruskan akan didapati kenikmatan
rohani, kelezatan spiritual dan semakin dekat seorang hamba kepada Allah
SWT, semakin tenang jiwanya dan bahagia hatinya. Diantara kenikmatan,
ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu akan diperoleh sikap dan aktivitas jiwa
yang telah watak dalam pribadi seseorang, misalnya syukur, ikhlas, ridlo
dan kebahagiaan. Ada juga yang diperoleh dari hasil perjuangan dan kerja
keras, misalnya sabar dan mujadalah melawan hawa nafsu, melaksanakan
prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hubungan
sesama manusia, misalnya berlaku dermawan, pemaaf, pengasih dan

34
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pemurah. Selian itu juga ada kenikmatan spirituil yang diperoleh dalam
melaksanakan ibadah seperti puasa, khusyu‟ dalam shalat, tahajud, dzikir,
doa dan istighfar.
Hal-hal demikian tidak lepas dari masalah dzikrul maut, ingat
kepada suatu hari yang pasti terjadi di diri kita, yakni terputusnya segala
kelezatan duniawi (mati), dengan persiapan bekal semaksimal mungkin
menuju alam akhirat. Orang yang selalu siap, akan menantikan hari
wafatnya dengan tenang dan damai, karena memang telah lama rindu
dengan Allah SWT yang dicintainya. Pada puncak cinta dan kerinduan
kepada Ilahi, pada puncak dzikir dan takut, disanalah hamba akan menangis,
menderaikan air matanya, air mata taqwa dan mahabbah. Tangis air mata
taqwa itu merupakan suatu mutiara kenikmatan tersendiri yang tidak dapat
dilukiskan dengan kata-kata. Dan akhirnya hamba yang diridloi itu akan
diundang menikmati puncak kebahagiaan berupa jannah atau surga, yang
hakikat kenikmatan dan keindahannya pun tidak dapat dilukiskan dengan
kata-kata.36
Apabila seorang hamba Allah telah berhasil melakukan pendidikan
dan pelatihan penyehatan, pengembangan dan pemberdayaan jiwa, maka
akan dapat mencapai tingkat kejiwaan atau jiwa yang sempurna, yaitu
integritasnya jiwa muthmainnah (yang tenteram), jiwa yang radliyah (jiwa
yang meridloi) dan jiwa yang mardliyyah (jiwa yang diridloi) akan memiliki
stabilitas emosional yang tinggi dan tidak mengalami stres, depresi dan
36
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frustasi. Jiwa muthmainnah adalah jiwa yang senantiasa mengajak kembali
kepada fitrah ilahiyah Tuhannya. Etos kerja dan kinerja akal pikiran, kalbu,
inderawi dan fisiknya senantiasa dalam qudrat dan iradat Tuhan.
Indikasi hadirnya jiwa muthmainnah pada diri seseorang biasanya
terlihat dari perilaku, sikap dan gerak-geriknya yang tenang, tidak tergesagesa, penuh pertimbangan dan perhitungan yang matang, tepat dan benar. Ia
tidak teburu-buru bersikap dan berpikiran negatif. Akan tetapi di tengahtengah sikap itu, secara diam-diam ia menelusuri hikmah-hikmah yang
terkandung dari setiap peristiwa, kejadian dan eksistensi yang terjadi.
Seperti ketika dihadapkan oleh suatu keadaan yang menyakitkan dan
menyenangkan, secara otomatis dapat merasakan bahwa esensi peristiwa itu
adalah belaian cinta Allah SWT. Jiwa radliyah adalah jiwa yang tulus,
bening dan lapang dada terhadap Allah SWT, terhadap kebijaksanaan
qudrat dan iradat-Nya. Jiwa inilah yang mendorong diri bersikap lapang
dada, tawakal, tulus ikhlas dan sabar dalam mengaplikasikan seluruh
perintah-Nya dan menerima dengan lapang dada segala ujian dan cobaan
yang datang dalam hidup dan kehidupannya. Biasanya dalam diri seorang
hamba yang telah mencapai radliyah, hampir tidak pernah mengeluh,
merasa susah, sedih dan takut dalam menjalani kehidupan ini. Sedangkan
jiwa mardliyah adalah jiwa yang telah memperoleh gelar kehormatan dari
Allah SWT dan dengan gelar itu keimanan, keislaman, keihsanan dan
ketauhidannya tidak akan pernah mengalami erosi, dekadensi dan distorsi.
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Akan tetapi jiwa terus mendaki dan mi‟raj kehadirat Allah SWT dalam
ruang dan waktu yang tidak terbatas.
Ibnu Arabi RA menafsirkan muthmainnah sebagai jiwa yang tenang,
karena telah tersinari oleh cahaya keyakinan

() وىر اليقيه,

lalu merasa

tenang dari kegoncangan ketika datang kepada Allah. Kembali kepada
Tuhanmu adalah kembali ke dalam keadaan lapang dada yaitu ketika Dia
telah menyempurnakan bagi jiwa itu dengan kesempurnaan sifat-sifat dan
kembalilah kepada Dzat dalam keadaan ridlo, itulah kesempurnaan maqam
sifat-sifat lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, beliau
menafsirkan sebagai kelompok hamba-hamba-Nya yang khusus bagi-Nya
dari orang-orang ahli tauhid Dzat, sedangkan masuk ke dalam surga adalah
surga khusus bagi-Nya yaitu surga Dzat. Bagi siapa saja yang kondisi
jiwanya belum tenang dan belum memperoleh nur ilahiyah, maka akan
sangat sulit untuk diajak kembali kepada fitrah Rabb-Nya. Karena jiwa itu
dalam keadaan buta, tuli dan bisu, sebagai akibat karena terlalu banyak
kemungkaran serta kedurhakaan yang menutupi pendengaran, penglihatan
dan lisan fitrahnya. Jiwa yang telah memiliki sifat-sifat kesempurnaan
(kamaliyah), keindahah (jamaliyah), keagungan (jalaliyah) dan keperkasaan
(qahhariyah), akan ditempatkan ke dalam golongan para Nabi, Rasul,
shiddiqin dan orang-orang shalih, bahkan jiwa itu memperoleh hak untuk
bermukim di dalam surga. Syeikh Nuruddin Ar-Raniry RA, mengatakan
bahwa jiwa yang sempurna itu adalah jiwa yang telah mendapat cahaya
yang menembus kalbu, sehingga hilanglah segala sifat yang tercela dan
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bersifatlah dengan segala sifat yang terpuji. Jiwa akan semata-mata
menghadap kepada kalbu, lalu selalu kembali kehadirat Allah SWT.37
H. Metode Penelitian
Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan
data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan
dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat
digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah
dalam bidang tertentu.38 Metode penelitian ini menjadi suatu cara kerja
sistematis

yang

digunakan

dalam

penelitian

untuk

menemukan,

mengembangkan dan menguji suatu ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.
1. Jenis Penelitian
Menurut jenisnya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Metode ini dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum
lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandasakan pada filsafat
postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena
proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai
metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan
interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian
kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya
dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai
metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan
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untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif
karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.39
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subyek penelitian atau informan adalah

orang-orang

yang

berhubungan langsung dalam memberikan informasi tentang situasi dan
kondisi latar atau objek penelitian.40 Informan dipilih berdasarkan beberapa
kriteria. Pengasuh sebagai pihak yang mengetahui dan mengawasi seluruh
perkembangan warga emas dan pihak yang memberikan keputusan
pemilihan dzikir Ratib Al-Haddad untuk digunakan sebagai amalan di
yayasan Al-Jenderami, kemudian dua pengurus sebagai informan yang
mengetahui serta memberikan informasi data gambaran umum yayasan dan
warga emas dalam penelitian. Yang menjadi sumber informan dalam
penelitian ini adalah:
a. Puan Guru Nyai Hajjah Ustadzah Rokiah selaku pengasuh warga emas
yayasan Al-Jenderami.
b. H. Mustafa Bin Abdullah selaku ketua kantor yayasan Al-Jenderami.
c. Nenek Zainah Binti Harun selaku ketua divisi keagamaan warga emas
yayasan Al-Jenderami.
Sedangkan, subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria warga
emas yang pada saat pelaksanaan penelitian, ketiga subjek merupakan
warga emas yang tinggal paling lama dan dinyatakan oleh pengurus telah
merasakan manfaat dari dzikir Ratib Al-Haddad dalam meningkatkan
39
40
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ketenangan jiwa. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang santri tua
atau warga emas yakni:
a. Nenek Zainah Binti Harun
b. Nenek Sakinah Zakiah Binti Sulaiman
c. Nenek Putih Safiah binti Abd Malik.
Objek penelitian adalah hal-hal apa saja yang berhubungan atau
menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.41 Objek dalam penelitian ini
adalah tahap-tahap pelaksanaan dzikir dengan Ratib Al- Haddad dalam
meningkatkan ketenangan jiwa yang dilakukan oleh warga emas terkait
dengan perilaku dalam mengamalkan Ratib Al-Haddad di yayasan AlJenderami.
3. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini
sebagai berikut:
a. Observasi
Dalam

buku

Metode

Penelitian

Pendidikan

Pendekatan

Kualitatif Kuantitatif dan R&D karya Sugiyono, Sutrisno Hadi
mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang komplek,
suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan
ingatan.42 Penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipan.

41
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Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini tidak akan
mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna.
Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur, hal ini
dilakukan karena ketidaktahuan secara pasti tentang apa yang akan
diamati tidak menggunakan instrumen penelitian yang telah baku, hanya
berupa rambu-rambu pengamatan.43 Dengan teknik ini diperoleh data
tahap-tahap pelaksanaan terkait dengan tahap persiapan yakni persiapan
pra kegiatan dzikir oleh tim pelaksana yakni takmir masjid Al-Jenderami
dan persiapan yang dilakukan oleh jamaah warga emas dan ketiga subjek
sebelum melaksanakan dzikir Ratib Al-Haddad, kemudian tahap
pelaksanaan yang dilakukan oleh imam dzikir Ratib Al-Haddad,
perilaku-perilaku jamaah warga emas juga ketiga subjek saat pelaksanaan
dzikir Ratib Al-Haddad, mengetahui bacaan-bacaan dzikir Ratib AlHaddad yang diamalkan di yayasan Al-Jenderami, kemudian tahap
pengakhiran yakni perilaku yang dilakukan oleh jamaah warga emas, dan
tim pelaksana dzikir yakni takmir masjid Al-Jenderami.
b. Wawancara
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas,
penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan
yang akan ditanyakan terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan dzikir
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Ratib Al-Haddad.44 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari
informan yakni seorang pengasuh yakni Puan Guru Nyai Hajjah
Ustadzah Rokiah binti Haji Zahaman yang memberikan informasi terkait
dengan kemanfaatan Ratib Al-Haddad dalam meningkatkan ketenangan
jiwa di yayasan Al-Jenderami khususnya untuk warga emas, kemudian
dua orang pengurus yang pertama yakni Haji Mustafa bin Abdullah
selaku ketua kantor yayasan Al-Jenderami yang memberikan informasi
terkait dengan gambaran umum yayasan Al-Jenderami dan teknis
tahapan dzikir Ratib Al-Haddad seperti tahap persiapan yang dilakukan
oleh tim pelaksana yakni pengurus dan takmir masjid, kedua Nenek
Zainah binti Harun selaku ketua divisi keagamaan warga emas terkait
dengan gambaran umum warga emas dan teknis tahap-tahap pelaksanaan
dzikir Ratib Al-Haddad yang dilakukan oleh jamaah warga emas.
Kemudian subjek yakni tiga orang santri tua atau warga emas sebagai
subjek yakni Nenek Zainah binti Harun, Nenek Sakinah Zakiah binti
Sulaiman dan Nenek Putih Safiah binti Abd Malik yang dari ketiganya
dapat diketahui perilaku tahap-tahap persiapan, pelaksanaan dan
pengakhiran khusus yang dilakukan subjek dalam mengamalkan Ratib
Al-Haddad dalam meningkatkan ketenangan jiwa jamaah warga emas
Al-Jenderami di yayasan Al-Jenderami.

44
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c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang
gambaran umum yayasan dan struktur organisasi yang terdapat pada
figura di dalam kantor yayasan serta gambar-gambar kondisi sarana
prasarana yang ada di yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia.
Kemudian dokumen foto-foto pelaksanaan kegiatan Ratib Al-Haddad dan
diketahui bacaan-bacaan dzikir Ratib Al-Haddad dalam kitab yang
digunakan sebagai pedoman dzikir Ratib Al-Haddad di yayasan AlJenderami.
4. Metode Analisa Data
Analisa data dalam penelitian adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan

oleh

data.45

Data

yang

telah

terhimpun

kemudian

diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa
induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa
yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa khusus
konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.46 Proses
analisa data pada dasarnya melalui beberapa tahap analisis, yaitu meliputi:
a. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data

45
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observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti seluruh
program kegiatan harian yang dilakukan oleh warga emas serta
mengamati perilaku-perilaku tahapan dari persiapan, pelaksanaan dan
pengakhiran yang dilakukan oleh tim pelaksana dzikir Ratib Al-Haddad
dan perilaku yang dilakukan warga emas dari tahapan persiapan,
pelaksanaan dan pengakhiran, selanjutnya pengumpulan data wawancara
dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi rumah atau asrama
pihak-pihak yang telah diarahakan oleh pengurus dan bersedia menjadi
subjek untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian,
pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambargambar yang terkait dengan kebutuhan penelitian seperti gambaran
umum, foto-foto kegiatan dan membaca dokumen kitab yang berisikan
bacaan-bacaan dzikir Ratib Al-Haddad.
b. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilihan,
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan.
Reduksi data penelitian ini untuk data wawancara, dipilih pernyataan
atau jawaban dari informan maupun subjek yang hanya berkaitan dengan
kebutuhan penelitian, karena wawancara dilakukan tidak terstruktur jadi
terkadang juga didapatkan penjelasan dari subjek maupun informan yang
lebih luas dari kebutuhan penelitian sehingga harus pilih agar lebih fokus,
kemudian untuk data observasi hanya dipilih dan difokuskan dalam
pengamatan terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan dzikir Ratib AlHaddad, data dokumentasi pun demikian dari banyak penggambaran
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terkait kegiatan sehari-hari warga emas dan lingkungan yayasan hanya
diambil beberapa gambar yang bisa dijadikan untuk bahan dalam
penelitian dan penulisan.
c. Penyajian data pada penelitian ini merupakan sekumpulan informasi
yang tersusun dalam teks naratif. Penyusunan informasi tersebut
dilakukan secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan
sehingga makna di dalamnya mudah dipahami. Penyajian data baik dari
reduksi data wawancara maupun observasi disajikan dengan penulisan
deskriptif menjelaskan secara berurutan detail segala informasi yang
telah diperoleh dari pelaksanaan penilitan.
d. Menarik kesimpulan dari semua kumpulan makna penyajian data setiap
kategori, lalu diringkas dan disajikan dengan teks naratif yang
mengandung intisari yang dibutuhkan dalam penelitian tahapan dzikir
Ratib Al-Haddad.
5. Pengujian Keabsahan Data
Pemeriksaan keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian
ini adalah triangulasi sumber dan ketekunan pengamatan. Triangulasi adalah
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data-data tersebut.47 Dalam penelitian ini triangulasi sumber yang dilakukan
dalam pengujian keabsahan data salah satunya adalah hasil wawancara
dengan pengasuh terkait dengan kemanfaatan Ratib Al-Haddad dicocokan
47
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dengan hasil wawancara dengan warga emas Al-Jenderami dan pernyataan
pengurus yayasan Al-Jenderami. Dalam hal ini dilakukan pembuktian dari
pernyataan pengasuh mengenai kemanfaatan Ratib Al-Haddad dalam
meningkatkan ketenangan jiwa warga emas didukung oleh pernyataan
subjek terkait dengan peningkatan ketenangan jiwa yang diperoleh setelah
mengamalkan dzikir Ratib Al-Haddad dan pernyataan pengurus yang
mengamati perkembangan fisik dan jiwa warga emas dari sebelum dan
setelah mengamalkan dzikir Ratib Al-Haddad. Ketekunan pengamatan
bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat
relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian
memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.48 Dalam penelitian ini
ketekunan dilihat dari data hasil pengamatan terhadap tim pelaksana dan
perilaku jamaah warga emas saat pelaksanaan kegiatan Ratib Al-Haddad
pada setiap ba‟da shalat maghrib berjamaah.

48

Ibid., hlm. 329.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dalam bab terdahulu, maka dzikir Ratib AlHaddad dalam meningkatkan ketenangan jiwa jama’ah warga emas di yayasan
Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia, dapat diperoleh apabila telah
istiqomah di amalkan oleh warga emas dengan beberapa tahapan sebagai
berikut:
1. Tahap persiapan yakni dengan mencari tempat dan waktu yang baik, dzikir
dalam keadaan suci, menghadap kiblat, duduk dengan posisi sopan dan
nyaman serta menundukkan kepala.
2. Tahap pelaksanaan yakni dengan niat ikhlas dalam berdzikir, diam, tenang
dan menghadirkan hati dalam berdzikir, dengan suara halus dan memahami
makna dzikir.
3. Tahap pengakhiran yakni bertafakkur.
B. Saran
Setelah mengetahui beberapa data yang berkaitan dengan dzikir Ratib
Al-Haddad dalam meningkatkan ketenangan jiwa tiga jama’ah Daurah AlJenderami di yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia, beberapa
hambatan dan tanggapan warga emas serta pihak-pihak yang terkait dengan
aktivitas ini, didukung hasil observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan,
maka penulis menyarankan kepada:
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1. Warga emas
Warga emas dapat senantiasa menjaga keistiqomahan ibadah dengan
tak lupa mendahulukan niat hanya untuk mendapat ridlo Allah SWT.
Seluruh warga emas diharapkan untuk selalu ikhlas dalam melaksanakan
dzikir, agar manfaat dan kenikmatan dzikir bisa dirasakan seluruh jamaah
yang mengamalkan. Hendaklah seluruh warga emas memiliki keyakinan
dan rasa optimis terhadap manfaat dari kebaikan yang diamalkan. Dalam hal
ini adalah amalan dzikir Ratib Al-Haddad.
2. Pengurus
Pengurus hendaklah membuat jadwal pembagian tugas untuk warga
emas yang masih kuat beraktivitas dan bisa membantu baik dalam kegiatan
keagamaan terkait dengan pemimpin majelis atau bidang kesehatan terkait
dengan penanganan atau mengantar pemeriksaan. Supaya penanggung
jawab tidak bekerja seorang diri.
3. Pengasuh
Perlunya menambah jaringan atau relasi dari badan pemerintahan
dan masyarakat luas agar yayasan yang menjadi pusat kegiatan positif bisa
mendapatkan dukungan yang lebih banyak dalm perkembangannya baik
secara moril, sosial, maupun spiritual. Sehingga menghasilkan kemajuan
kemudahan layanan bagi kegiatan keagamaan yang dapat memberikan
manfaat baik untuk masyarakat.
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C. Kata Penutup
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan
skripsi. Namun demikian, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa
maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dan bisa
memperbaiki kekurangan penelitian ini kedepan sangatlah diharapkan guna
kemajuan penelitian-penelitian maupun pembelajaran di masa depan. Akhirnya
penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi
perantara yang berguna bagi kebaikan serta menjadi sarana amal ibadah dalam
menggapai keberkahan dan ridlo Allah SWT. Aamiin, wallahu a’lam
bisshawaab.
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BACAAN DZIKIR RATIB AL-HADDAD

() َسارِتُ ْاٌ َذ َّذا ِد
َِِٓ ِٗ ِٔاَٛ إِ ْخَٚ ِٗ ِ َج ٍِّ ِْع آثَآئَٚ ِْ ِي هللاِ ُِ َذ َّّ ِذ ث ِْٓ َع ْج ِذ هللاُٛح َسٍِّ ِذ َسس
ِ ُْٚاَ ٌْفَبرِ َذخُ إٌَِى س
َُّ ُأَ ْ٘ ًِ ثَ ٍْزِ ِٗ أَجْ َّ ِع ٍَْٓ صَٚ ِٗ ِ ُر ِّسٌَّبرَٚ ِٗ ا ِجَٚ  أَ ْصَٚ ِٗ ِ أَصْ َذبثَٚ ِٗ ٌِآَٚ ٍَْٓ ٍِ ْاٌ ُّشْ َسَٚ اَِ ْٔ ِجٍَآ ِء
ْيِٛ ٍَْ يْ ْث ِٓ ُِ َذ َّّ ٍذ ْاٌ َذ َّذا ِد ثَبعِٛ ٍَت َع ْج ِذ هللاِ ْث ِٓ َع
َ ح
ِ ٍْ ِت ْاٌ َذج
ِ ِت اٌشَّار
ِ صب ِد
ِ ُْٚإٌَِى س
ُْ ِٙ ٌُِ ِع ٍْ ُذ َعٍَ ٍَْٕب ِِ ْٓ ثَ َش َوبرَٚ  ُْ ِفً ْاٌ َجَّٕ ِخِٙ ْ ِع ِٗ أَ َّْ هللاَ ٌُ ْعًٍِ َد َس َجب ِرُٚفُشَٚ ِٗ ٌِ ُْٛأُصَٚ
إٌَِىَٚ ,اَ ِخ َش ِحَٚ اٌ ُّذ ٍَْٔبَٚ ِٓ ٌْ  ُْ فًِ اٌ ِّذِٙ َٔفَ َذب ِرَٚ ُْ ِٙ ِِ ٍُْٛ ُعَٚ ُْ ِ٘ اس
ِ أَ ْس َشَٚ ُْ ِ٘ اس
ِ َٛ ْٔ َأَٚ
 َسٍَّ َُ ْاٌفَبرِ َذخَٚ ِٗ ٍْ ٍَصٍَّى هللاُ َع
َ َدعْ ش ِح إٌَّجِ ًِّ ُِ َذ َّّ ٍذ
Alfatihah untuk Baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada
keluarga baginda dan para sahabat dan para pengikut baginda. Alfatihah
untuk shahiburratib Al-Habib Abdullah bin „Alawi Al-Haddad empunya
ratib dan kepada asal-usulnya dan keturunannya. Semoga Allah menyertai
mereka dengan rahmat dan ampunan-Nya di dunia dan akhirat. Alfaatihah.

َِ ٌَْٛ ه
ِ ٌَِ ِب.ُِْ ٍّٓ اٌ َّش ِد
ِ ّٓ اٌ َّش ِدٍ ُِْ اَ ٌْ َذ ّْ ُذ
ِ ُِْ ثِس
ِ ْ اٌَشَّد. ٍَْٓ ِّ ٌَهلل َسةِّ ْاٌ َعب
ِ ْهللا اٌشَّد
َ ّْ ص َشاغَ اٌَّ ِز ٌَْٓ أَ ْٔ َع
ذ
ِّ ٌ اِ ْ٘ ِذَٔب ا.ُْٓ ٍن َٔ ْسزَ ِع
َ إٌَِّبَٚ ن َٔ ْعجُ ُذ
َ اٌ ِّذ ٌْ ِٓ إٌِِّب
ِ .َُ ٍْ ِص َشاغَ ْاٌ ُّ ْسزَم
ِْٓ ٍِِ  آ. ٍَْٓ ٌِّالَ اٌعَّآَٚ ُْ ِٙ ٍْ ٍَة َع
ِ ُْٛ ُْ َغٍ ِْش ْاٌ َّ ْغعِٙ ٍْ ٍََع
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya
kepada-Mu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tunjukilah kami

jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau berikan
nikmat kepadanya dan bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan (pula
jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah menghendaki.

 َِبَٚ د
ِ اَٛ َّّْ ٌَ ٌَُٗ َِب فًِ اٌسَٛٔ َالَٚ ٌْ َُ الَ رَؤْ ُخ ُزُٖ ِسَٕخٍَُّٛ ْاٌ َذ ًُّ ْاٌمَٛ ُ٘ ََّهللاُ الَ إٌََِٗ إِال
ُْ َُٙ َِب َخ ٍْفَٚ ُْ ِٙ ٌْ ض َِ ْٓ َرا اٌَّ ِزيْ ٌَ ْشفَ ُع ِع ْٕ َذُٖ إِالَّ ثِئ ِ ْرِٔ ِٗ ٌَ ْعٍَ ُُ َِب ثَ ٍَْٓ أَ ٌْ ِذ
ِ ْفًِ اَِس
ض
َ ْاَِسَٚ د
ِ اَٛ َّ  ِس َع ُوشْ ِسٍُُّٗ اٌ َّسَٚ ْ َْ ثِ َش ًْ ٍء ِِ ْٓ ِع ٍْ ِّ ِٗ إِالَّ ثِ َّب َشآ َءُٛالَ ٌُ ِذ ٍْطَٚ
ٍُْ اٌ َعٍِ ًُّ اٌ َع ِظَٛ َُ٘ٚ ُ َّبُٙالَ ٌَ ُؤ ُدُٖ ِد ْفظَٚ
Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal
selama-lamanya. Yang tidak mengantuk dan tidak (pula) tidur. Yang
memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada satu pun (orang) yang
dapat memberi syafaat di sisi-Nya melainkan dengan izin-Nya. Yang
mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang
mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah
melainkan apa yang Allah kehendaki. Luasnya Kursi Allah meliputi langit
dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta
memelihara keduanya. Dan Dialah Yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

ِٗ ِ ُوزُجَٚ ِٗ ِ َُِئِ َىزَٚ ِ ُو ًٌّ آ ََِٓ ثِبهلل، َْ ُِِْٕٛ  ْاٌ ُّ ْؤَٚ ِّْٗ ُي ثِ َّآ أ ُ ْٔ ِض َي إٌَِ ٍْ ِٗ ِِ ْٓ َسثٛآ ََِٓ اٌ َّش ُس
ُ  الَ ُٔفَ ِّش،ِٗ ٍِ ُس ُسَٚ
أَغَعْٕب َ ُغ ْفشأََهَ َسثََّٕبَٚ َ ا َس ِّعْٕبٌُٛلَبَٚ ،ِٗ ٍِق َث ٍَْٓ أَ َد ٍذ ِِ ْٓ ُس ُس
ْ ََب َِب ا ْوزَ َسجٍْٙ ٍَ َعَٚ ذ
ْ ََب َِب َو َسجٌَٙ َبٙ ْس َعُٚ َّف هللاُ َٔ ْفسًب إِال
ُ ٍِّص ٍْ ُش الَ ٌُ َى
،ذ
َ ٍْ ٌَِإَٚ
ِ َّ ٌه ْا
َُٗالَ رَذْ ًِّْ َعٍَ ٍَْٕب إِصْ شًا َو َّب َد َّ ٍْزَٚ ْ أَ ْخطَؤَْٔب َسثََّٕبََٚسثََّٕب الَ رُ َؤا ِخ ْزَٔآ إِ ْْ َٔ ِس ٍَْٕآ أ

ُ ا ْعَٚ ،ِٗ ِالَ رُ َذ ِّّ ٍَْٕب َِبالَ غَبلَخَ ٌََٕب ثَٚ  َسثََّٕب،َعٍَى اٌَّ ِز ٌَْٓ ِِ ْٓ لَ ْجٍَِٕب
ا ْغفِشْ ٌََٕبَٚ ف َعَّٕب
َ ْٔ َاسْ َد ّْٕآ أَٚ
ٌَْٓ ْ َِ ْاٌ َىبفِ ِشَْٛ الََٔب فَب ْٔصُشْ ٔب َ َعٍَى ْاٌمَِٛ ذ
Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya
dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman
kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitab Nya, dan RasulrasulNya. (Katakan): “Kami tidak membedakan antara seorang rasul dengan
rasul-rasul yang lain". Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat
(kami mohon) ampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah
tempat kembali”. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala atas kebaikan yang
diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa atas kejahatan yang
diperbuatnya. (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami!
Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai
Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat
sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang
terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Dan maafkanlah
kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada
kami. Engkaulah Penolong kami; maka tolonglah kami untuk mencapai
kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir”.

ُ ٍِّ ٌَُٚ ًٍِ ٌَُْٗ ْاٌ َذ ّْ ُذ ٌُذَٚ ه
ُ ٍْ ُّ ٌ ٌَُٗ ْا،ٌَُٗ ه
 َعٍَىَٛ َُ٘ٚ ْذ
َ ٌْ دْ َذُٖ الَ َش ِشَٚ ُالَ إٌََِٗ إِالَّ هللا
(3)ُو ًِّ َش ًْ ٍء لَ ِذٌ ٌش

Tiada Tuhan Melainkan Allah, Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Nya.
Bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dia-lah yang
menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia sangat berkuasa atas segala
sesuatu. (3X)

(3)هللاُ اَ ْوجَ ُشَٚ ُالَ إٌََِٗ إِالَّ ْهللاَٚ هلل
ِ َّ ِ  ْاٌ َذ ّْ ُذَٚ ُِس ْج َذبَْ هللا
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan
Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar. (3X)

(3)ُِْ ٍ ِث َذ ّْ ِذ ِٖ ُسجْذبََْ هللاِ ْاٌ َع ِظَٚ ُِس ْج َذبَْ هللا
Maha suci Allah segala puji khusus bagi-Nya, Maha suci Allah Yang
Maha Agung. (3X)

َ ْٔ َه أ
)3(ُُ ٍْ َّد
َ َِّٔرُتْ َعٍَ ٍَْٕب إَٚ َسثََّٕب ا ْغفِشْ ٌََٕب
ِ َّاةُ اٌشَّٛذ اٌز
Ya Allah ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, sesungguhnya
Engkau Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. (3X)

)3(3ُْ ٍِّ َسَٚ ِٗ ٍْ ٍَصًِّ َع
َ َُّ ٌٍََُّٙ ا،ص ًِّ َعٍَى ُِ َذ َّّ ٍذ
َ َُّ ٌٍََُّٙا
Ya Allah, limpahkan shalawat atas Nabi Muhammad, Ya Allah,
limpahkan shalawat ke atasnya dan kesejahteraan-Mu. (3X)

)3(َد ِِ ْٓ َششِّ َِب َخٍَك
ِ د هللاِ اٌزَّآ َِّب
ِ ْ ُر ِث َىٍِ َّبٛأَ ُع
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari
kejahatan makhluk-Nya. (3X)

 ْاٌ َّس ِّ ٍْ ُعَٛ َُ٘ٚ الَ فِبٌسَّّآ ِءَٚ ض
ِ َّ ُِْ ثِس
ِ ْهللا اٌَّ ِزيْ الَ ٌَعُشُّ َِ َع اٌ ْس ِّ ِٗ َش ًْ ٌء فِ ًْ ْاَِس
)3( ُُ ٍْ ٍِْاٌ َع

Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya tiada suatu pun, baik di
bumi maupun di langit dapat memberi bencana, dan Dia Maha Mendengar
Lagi Maha Mengetahui. (3X)

)3(3 ِث ُّ َذ َّّ ٍذ َٔ ِجٍّـًبَٚ ثِب ِإلسْـالَ َِ ِدٌْٕـًبَٚ َسظ ٍَْٕـب ثِبهللِ َسثًّب
Kami ridlo Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai Agama kami
dan Muhammad sebagai Nabi kami. (3X)

)3(هللا
ِ اٌ َّشـشُّ ِث َّ ِش ٍْئَـ ِخَٚ  ْاٌ َخ ٍْ ُشَٚ هلل
ِ َّ ِ  ْاٌ َذ ّْ ُذَٚ ِثِس ُِْ هللا
Dengan Nama Allah, segala pujian bagi-Nya, dan segala kebaikan
dan kejahatan adalah kehendak Allah. (3X)

)3(ظَب ِ٘شًاَٚ ً هللا ثب َ ِغٕب
ِ ْ َِ اَ ِخ ِش رُجْٕب َ إٌَِىٌٍَٛاَٚ ِآ ََِّٕب ثِبهلل
Kami beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan kami bertaubat
kepada Allah batin dan dzahir. (3X)

ُ ا ْعَٚ ٌَب َسثََّٕب
(3)ا ِْ ُخ اٌَّ ِزيْ َوبَْ َِِّٕبَٚ ف َعَّٕب
Ya Tuhan kami, maafkan kami dan hapuskanlah apa-apa (dosa) yang
ada pada kami. (3X)

(7)َِ َاإل ْوشاَ َِ أَ ِِ ْزٕب َ َعٍَى ِد ٌْ ِٓ ا ِإل ْسال
ِ َٚ ٌب َ َرا ْاٌ َجالَ ِي
Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Keagungan dan sifat Pemurah,
matikanlah kami dalam agama Islam. (7X)

ُ ٍيُّ ٌب َ َِ ِزِٛ ٌَب َ ل
(3) َٓف َش َّش اٌظَّبٌِ ِّ ٍْـ
ِ ْـٓ إِ ْو
Wahai Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, hindarkanlah kami
dari kejahatan orang-orang yang dzalim. (3X)

(3) ٌَْٓ ص َشفَ هللاُ َش َّش ْاٌ ُّ ْؤ ِر
َ ٍَْٓ ِّ ٍِْ َس ْاٌ ُّ ْسُِٛ ُ أَصْ ٍَ َخ هللاُ أ
Semoga
menghindarkan

Allah

memperbaiki

mereka

dari

urusan

kejahatan

kaum

muslimim

orang-orang

yang

dan
suka

mengganggu.(3X)

ُ ٍ ٌـبٌَ ِط،ُص ٍْش
َ ٌَ ْف
(3)بخجِ ٍْ ُش
ِ َ ٌـَب َس ٍِّ ُع ٌـَب ث،ُ ٌب َعٍِ ٍْ ُُ ٌـَب لَ ِذ ٌْش،ٌُـَب َعٍِ ًُّ ٌـَب َو ِج ٍْش
Wahai Tuhan Yang Maha Mulia, lagi Maha Besar, Yang Maha
Mengetahui lagi Maha Kuasa, Yang Maha Mendengar lagi Melihat. Yang
Maha Lemah-Lembut lagi Maha Mengawasi. (3X)

(3)ُُ ٌَشْ َدَٚ  ٌَب َِ ْٓ ٌِ َع ْج ِذ ِٖ ٌَ ْغ ِف ُش،ُِّ َ ُِّ ٌَب َوب ِشفَ اٌ َّغٌٙبس َط ا
ِ َ ٌب َ ف
Wahai Tuhan yang melegakan dari dukacita, lagi melapangkan dada
dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang mengampuni dan menyayangi hambahamba-Nya. (3X)

(4)َهللا َِِٓ ْاٌ َخطَبٌب
َ  أَ ْسزَ ْغفِ ُش،هللا َسةَّ ْاٌجَ َشا ٌَب
َ أَ ْسزَ ْغفِ ُش
Aku memohon ampunan Allah Tuhan Pencipta sekalian makhluk,
aku memohon ampunan Allah dari sekalian kesalahan. (4X)

(50)ُ الَ إٌََِٗ إِالَّ هللا.ُالَ إٌََِٗ إِالَّ هللا
Tiada Tuhan selain Allah. (50X)

ُِ ٍَّ َسَٚ ِٗ ٍْ ٍَصٍَّى هللاُ َع
َ ِ ُي هللاُٛالَ إٌََِٗ إِالَّ هللاُ ُِ َذ َّّ ٌذ َسس
ٍَْٓ ِظ ًَ هللاُ رَعبٌََى ع َْٓ آ ْ٘ ًِ ثَ ٍْزِ ِٗ اٌطٍَِّّج
ِ  َسَٚ ،َُ َّعَظَٚ  َِ َّج َذَٚ ََ  َو َّشَٚ َ َش َّشفَٚ
د
ِ َبَِّٙ ُ د أ
ِ ا ِج ِٗ اٌطَّب ِ٘ َشاَٚ أَ ْصَٚ ، ٌَْٓ زَ ِذْٙ ُّ ٌأَصْ َذبثِ ِٗ ْاَِ ْو َش ِِ ٍَْٓ ْاَٚ ، ٌَْٓ اٌطَّب ِ٘ ِش

ه
َ ِ ُْ ثِ َشدْ َّزِٙ ٍْ  ِفَٚ ُْ ُٙ َعٍٍَْٕب َ َِ َعَٚ ِٓ ٌْ ْ َِ اٌ ِّذٌَٛ ُ ُْ ِثئِدْ َسب ٍْ إٌَِىٌَٙ ٍَْٓ اٌزَّبثِ ِعَٚ ، ٍَْٓ ِٕ ِِ ْاٌ ُّ ْؤ
ٍَْٓ ِّ ٌَب أَسْ َد َُ اٌشَّا ِد
Tiada

Tuhan

selain

Allah,

Muhammad

Rasulullah,

Allah

mencucurkan Shalawat dan kesejahteraan keatasnya dan keluarganya.
Semoga dipermuliakan, diperbesarkan, dan diperjunjungkan kebesarannya.
Serta Allah Ta'ala meridloi akan sekalian keluarga dan sahabat Rasulullah,
sekalian tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan dari hari ini
hingga hari kiamat, dan semoga kita bersama mereka dengan rahmat-Mu
wahai Yang Maha Pengasih daripada yang mengasihani.

َّ ٌ َهللاُ ا. هللاُ أَ َدـ ٌذَٛ ُ٘ ًُّْٓ اٌ َّش ِدٍ ُِْ ل
ُْ ٌََٚ .ْ ٌَـ ْذٌٌٛ ُْ ٌََٚ  ٌَ ُْ ٌٍَِـ ْذ.ص َّـ ُذ
ِ ُْثِس
ِ ْهللا اٌشَّد
ْ ٌَ ُى
)3(ا أَ َدـ ٌذًٛ ـٓ ٌَُٗ ُوفُـ
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah (wahai Muhammad): “Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah
Yang menjadi tumpuan segala permohonan; Ia tidak beranak, dan Ia pula
tidak diperanakkan; Dan tidak ada seorangpun yang sebanding denganNya.(3X)

 ِِ ْٓ َش ِّشَٚ ،َ ِِ ْٓ َش ِّش ِب َ َخٍَك،ك
ِ ْثِسُْ هللاِ اٌشَّد
ِ ٍََْ ُر ثِ َشةِّ ْاٌفّٛٓ اٌ َّش ِدٍ ُِْ لًُْ أَ ُع
 ِِ ْٓ َش ِّش َدب ِس ٍذ إِ َرا َد َسذَٚ ،د فًِ ْاٌ ُعمَ ِذ
َ َلَٚ ك إِ َرا
ِ  ِِ ْٓ َش ِّش إٌَّفَّبصَبَٚ ،ت
ٍ َغب ِس
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku berlindung dengan Tuhan yang
menciptakan cahaya subuh, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang Ia

ciptakan; dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap gelita; dan
daripada (ahli-ahli sihir) yang menghembus pada simpulan-simpulan ikatan;
dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan
kedengkiannya”. [Surah Al-Falaq]

ْٓ ِِ ،بط
ِ ٍَِِ ،بط
ِ ْثِسُْ هللاِ اٌشَّد
ِ ٌَّٕ إٌَِ ِٗ ا،بط
ِ ٌَّٕه ا
ِ ٌَّْٕ ُر ثِ َشةِّ اّٛٓ اٌ َّش ِدٍ ُِْ لًُْ أَ ُع
بط
ُ ًِطُ فِْٛ سَٛ ٌُ ْ اٌََّ ِزي،بط
ِ ٌَّٕاَٚ  َِِٓ ْاٌ ِجَّٕ ِخ،بط
ِ ٌَّْٕ ِس اٚص ُذ
ِ َّٕاط ْاٌ َخ
ِ َٛ  ْسَٛ ٌَش ِّش ْا
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung dengan Tuhan sekalian
manusia. Yang Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah
oleh sekalian manusia, Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul
tenggelam, Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati
manusia, dari kalangan jin dan manusia”.

َُ ٍَّ َسَٚ ِٗ ٍْ ٍَصٍَّى هللاُ َع
َ ِْ الَ َٔب ُِ َذ َّّ ِذ ْث ِٓ َع ْج ِذ هللاَِٛ َٚ دجِ ٍْجَِٕبَٚ إًٌَِ َدعْ َش ِح َٔجٍَِِّٕب
ٍَْٓ ِِِٕ د ْاٌ ُّ ْؤ
ِ َبَِّٙ ُ د أ
ِ ا ِج ِٗ اٌطَّب ِ٘ َشاَٚ أَ ْصَٚ ٍَْٓ ِِ أَصْ َذبثِ ِٗ اَِ ْو َشَٚ ٍَْٓ آٌِ ِٗ اٌطٍَِّّ ِجَٚ
ْ َِ اٌ ِّذٌ ِْٓ * اٌفبرذخٌَٛ ُ ُْ ثِئِدْ َسب ٍْ إٌَِىٌَٙ ٍَْٓ اٌزَّبثِ ِعَٚ
Bacaan Al-fatihah untuk Baginda Nabi Muhammad SAW dan juga
kepada keluarga baginda dan para sahabat dan para pengikut baginda.
Semoga Allah mengangkat derajat mereka di hari kiamat. Al-Fatihah

ِٗ ٌُِٛأُصَٚ يِٛ ٍَْخ ُِ َذ َّّذ ثِٓ َعٍِ ًّ ثب َ َع
ِ ٍح َسٍِّ ِذَٔب ْاٌفَمِ ٍْ ِٗ ْاٌ ُّمَ َّذ َِ اٌ َّشُٚ
ِ صُ َُّ إٌَِى س
 ُْ فًِ ْاٌ َجَّٕ ِخِٙ ِي ثِؤ َ َّْ هللاَ ٌُ ْع ًٍِ د ََس َجبرِٛ ٍَ َج ٍِّ ِْع َسبدَارَِٕب آ ِي أَثًِ َعَٚ ِٗ  ِعُٚفُشَٚ

ُْ ِٙ ِِ ٍُْٛ ُعَٚ ُْ ِ٘ اس
َ  ُسِّٛ ٌََُٕٚ
ِ َٛ ْٔ َأَٚ ُْ ِ٘ اس
ِ أَ ْس َشَٚ ُْ ِٙ ٌ ُِع ٍْ ُذ َعٍَ ٍَْٕب ِِ ْٓ َث َش َوب ِرَٚ ُْ ُٙظ َشا ِئ َذ
اَخ َش ِح * اٌفبرذخ
ِ َٚ َ اٌ ُّذ ٍْٔبَٚ ِْٓ ٌ ُْ فًِ اٌ ِّذِٙ َِٔفَ َذبرَٚ
Bacalah Al-fatihah kepada roh Penghulu kita al-Faqih alMuqaddam, Muhammad ibnu „Ali Ba‟alawi, dan kepada asal-usul dan
keturunannya, dan kepada semua penghulu kita dari keluarga bani „Alawi,
moga-moga Allah tinggikan derajat mereka di surga, dan memberi kita
manfaat dengan mereka, rahasia-rahasia mereka, cahaya mereka di dalam
agama, dunia dan akhirat.

ض
َ إٌَِى َد
ِ ع َشا
ِ بس
ِ ا ِِ ْٓ َِ َشُْٛٔ فٍَِّ ِخ أَ ٌَْٕ َّب َوبٛ ُّاح َوآفَّ ِخ سبَدَارَِٕب اٌص
ِ ْق اَِس
ِ َٚ ْد أَس
ت َِِٓ إٌُّمَجَب ِء
َ إٌَِىَٚ َبٙبس ِث
ِ ٍْ ذ ِِ ْٓ ِس َجب ِي ْاٌ َغ
ِ  ْلَٛ ٌة ْا
ِ ف أَصْ َذب
ِ ص َذب ِئ
ِ إٌَِى َِ َغ
ْ اس
ِٓ ٍْ َِ  ْا ِإل َِبَٚ ٌَٓبس
ِ َاٌ ُّ ْخزٚ
ِ َٛ ْٔ َِاَٚ  ْاٌ ُع َشفَب ِءَٚ بس
ِ ٍَاَِ ْخٚ اَِ ْثذَا ِيَٚ إٌُ َججَب ِءَٚ
ْ ُس ْاٌفَشْ ِد ْاٌم
ُ َٛ ْْ ثَ ِخ فًِ َ٘ َز ِٖ اٌٍَّ ٍٍَْ ِخ ِسظٌَّٕٛة ا
ِاْ هللا
ِ ت الَ ِسٍَّ ًّب إٌَِى أَصْ َذب
ِ ط
ِ ْٛ ْاٌ َغَٚ
ٌ ُِع ٍْ ُذ َعٍَ ٍَْٕبَٚ ُْ ِ٘ ٌَ ُّ ُّذَٔب ثِ َّ َذ ِدَٚ ُْ ِٙ ِ ثِؤَ َّْ هللا ٌَذْ ِّ ٍَْٕب ِث ِذ َّبٌَز، ٍَْٓ  ُْ أَجْ َّ ِعِٙ ٍْ ٍَرَ َعبٌَى َع
ْٓ ِِ ٌُ ِفٍْطُ َعٍَ ٍَْٕبَٚ ُْ ِٙ َٔفَ َذب ِرَٚ ُْ ِٙ ِِ ٍُْٛ ُعَٚ ُْ ِ٘ اس
ِ َٛ ْٔ َأَٚ ُْ ِ٘ اس
ِ أَ ْس َشَٚ ُْ ِٙ ِِ ْٓ ثَ َش َوب ِر
اَ ِخ َش ِح *اٌفبرذخَٚ اٌ ُّذ ٍَْٔبَٚ ِٓ ٌْ ُ فًِ اٌ ِّذِٙ ِظبر
َ ٍُُٛف
Bacalah Al-fatihah kepada roh-roh Penghulu kita Ahli Ahli Sufi, di
mana saja mereka berada, di timur atau barat, moga moga Allah tinggikan
derajat mereka di surga, dan memberi kita manfaat dengan mereka, ilmuilmu mereka, rahasia-rahasia mereka, cahaya mereka, dan menggolongkan
kami bersama mereka dalam keadaan baik dan ‘afiah.

ْ ُ ْاٌمَٚ ْ ح َسٍِّ ِذَٔب اٌ َّشٍْخ ْاٌ َى ِجٍ ِْشُٚاٌَِى َدعْ َش ِح س
ِْٓ هللا ث
ِ ت َع ْج ِذ
ِ ٍْ ٍ ِْش ْاٌ َذ ِجِٙ ت اٌ َّش
ِ ط
ِ
ِ
َ ْيِٛ ٍَي ث ِْٓ ُِ َذ َّّ ِذ ْاٌ َذ َّذاد ثَب َعِٛ ٍََع
ِ ِت ْاٌ َّش ار
ِ صب ِد
َ ثِؤ َ َّْ هللا، ِٗ ْ ِعُٚفُشَٚ ِٗ ٌِ ُْٛأُصَٚ ت
ُْ ِٙ ٌِ ُِع ٍْ ُذ َعٍَ ٍَْٕب ِِ ْٓ ثَ َش َوبرَٚ ُْ ُٙظ َشائِ َذ
َ  ُسِّٛ ٌََُٕٚ  ُْ فًِ ْاٌ َجَّٕ ِخِٙ ٌُِ ْعٍِ ًْ َد َس َجبر
اَ ِخ َش ِحَٚ اٌ ُّذ ٍَْٔبَٚ ِٓ ٌْ  ُْ فًِ اٌ ِّذِٙ َِٔفَ َذبرَٚ ُْ ِٙ ِِ ٍُْٛ ُعَٚ ُْ ِ٘ اس
ِ َٛ ْٔ َأَٚ ُْ ِ٘ اس
ِ أَ ْس َشَٚ
اٌفبرذخ
Bacalah Al-fatihah kepada roh Penyusun Ratib ini, Qutbil-Irsyad,
Penyelamat kaum dan negaranya, Al-Habib Abdullah ibn „Alawi AlHaddad, asal-usul dan keturunannya, moga moga Allah meninggikan derajat
mereka di surga, dan memberi kita manfaat dari mereka, rahasia-rahasia
mereka, cahaya dan berkat mereka di dalam agama, dunia dan akhirat.

د
ِ  ْاٌ ُّ ْؤ َِِٕبَٚ ٍَِِِٕٓ  َج ٍِّ ِْع ْاٌ ُّ ْؤَٚ ِٓ ٌْ اٌِ ِذَٛ ٌ ْاَٚ ٍَٓاَ ٌْفَبرِ َذخ إٌَِى َوبفَّ ِخ ِعجَب ِد هللاِ اٌصّبٌِ ِذ
ُْ ِ٘ اس
ِ  ْاٌ ُّ ْسٍِ َّبَٚ ٍَْٓ ِّ ٍِ ْاٌ ُّ ْسَٚ
ِ ٌَ ْٕفَ ُعَٕب ثَؤ َ ْس َشَٚ ُْ ُُّٙ ٌَشْ َدَٚ ُْ ٌَُٙ د أَ َّْ هللاَ ٌَ ْغفِ ُش
ُْ ِٙ ثَ َش َوب ِرٚ
Bacalah Al-Fatihah kepada hamba-hamba Allah yang soleh, ibu
bapa kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, semoga
Allah mengampuni dan merahmati mereka dan memberi kita manfaat
dengan rahasia-rahasia dan keberkahan mereka.

))٘زااٌ ّذعآء
صًِّ َعٍَى
َ َُّ ٌٍََُّٙ ا،ٌَُٖ َىبفِ ُئ َِ ِض ٌْذَٚ َُّٗ افًِ ِٔ َعَٛ ٌُ اَ ٌْ َذ ّْ ُذ هللاِ َسةِّ اٌ َعبٌَ ِّ ٍَْٓ َد ّْذًا
ِّ ه ثِ َذ
ك ْاٌفَبرِ َذ ِخ ْاٌ ُّ َعظَّ َّ ِخ
َ ٌَُُ َُّ إَِّٔب َٔسْؤٌٍََّٙ ا.ُْ ٍِّ َسَٚ ِٗ ِصذْ ج
َ َٚ ِٗ ِأَ ْ٘ ًِ ثَ ٍْزٚ َسٍِّ ِذَٔب ُِ َذ َّّ ٍذ
ْْ َأَٚ ،أَ ْْ رَزَفَع ًََّ َعٍَ ٍَْٕب ِث ُىًِّ َخٍْشَٚ ،اٌ َّسج ِْع ْاٌ َّضَبِٔ ًْ أَ ْْ رَ ْفزَخْ ٌََٕب ثِ ُى ًِّ َخٍْشَٚ
ْْ َأَٚ ،ه َِ ْ٘ ًِ ْاٌ َخٍْش
َ َْ الََٔب ُِ َعب ٍََِزَِٛ أَ ْْ رُ َعب ٍَُِِٕب ٌَبَٚ ،رَجْ َع ٍَْٕب ِِ ْٓ أَ ْ٘ ًِ ْاٌ َخٍْش
ط
ٍ ث ُْؤَٚ أَدْ َجبثَِٕب ِِ ْٓ ُو ًِّ ِِذْ َٕ ٍخَٚ أَصْ َذب ِثَٕبَٚ ْ الَ ِدَٔبَٚأَٚ أَ ْٔفُ ِسَٕبَٚ رَذْ فَظََٕب فًِ أَ ْدٌَب َِٕٔب
َّ َ ُِزَفَٚ ٌِ ًٌّ ُوًِّ َخٍْشَٚ ه
َُ  ُِ ْع ٍػ ٌِ ُى ًِّ َخٍْش ٌَب أَسْ َدَٚ ع ًٌ ِث ُىًِّ َخٍْش
َ َِّٔظٍْش إ
ِ َٚ
.ٍِّْٓ اٌشَّا ِد
Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan
menguasai sekalian alam, segala puji pujian bagi-Nya atas penambahan
nikmat-Nya kepada kami, semoga Allah mencurahkan shalawat dan
kesejahteraan ke atas Penghulu kami Muhammad, ahli keluarga dan
sahabat-sahabat baginda. Wahai Tuhan, kami memohon dengan haq
(benarnya) surah Al-fatihah yang Agung, yaitu tujuh ayat yang selalu di
ulang-ulang.

Bukakan

untuk

kami

segala

perkara

kebaikan

dan

karuniakanlah kepada kami segala kebaikan, jadikanlah kami dari golongan
insan yang baik; dan peliharalah kami Ya Tuhan kami sebagaimana Engkau
memelihara hamba-hamba-Mu yang baik. Lindungilah agama kami, diri
kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, serta semua yang kami
sayangi

dari

segala

kesengsaraan,

kesedihan,

dan

kemudharatan.

Sesungguhnya Engkaulah Maha Pelindung dari seluruh kebaikan dan

Engkaulah yang mengkurniakan seluruh kebaikan dan memberi kepada
sesiapa saja kebaikan dan Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang. Aamiin Ya Rabbal „Aalamiin.

(3)ـبس
َ ِْ ُر ثَُٛٔـعَٚ َ ْاٌ َجَّٕـخَٚ ن
َ ظـب
َ ٌَُُ َُّ إَِّٔب َٔسْـؤٌٍََّٙا
َ ه ِس
ِ ٌَّٕاَٚ َه ِِ ْٓ َسـ َخ ِطه
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan dan surga-Mu;
dan kami memohon perlindungan-Mu dari kemarahan-Mu dan api
neraka.(3X)

ُ ٍ ُو ْٓ ٌََّٕب َدَٚ ، ف َعَّٕب
ُ ا ْعَٚ عَبفَِٕبَٚ ،زِهَ اٌ ِّس ْز َش َعَّٕبْٙ َ الَر، ٌَبعَبٌِ َُ اٌ ِّس ِّش َِِّٕب
)3(ْش ُوَّٕب
Wahai Tuhan yang sangat mengetahui sehala rahasia kami,
janganlah kiranya engkau singkapkan penutupnya dari kami, ampunilah dan
maafkanlah kami dan jadikanlah kami seperti apa yang Engkau
kehendaki.(3X)

(3)ْٓ ْاٌ َخبرِ َّ ِخ
ِ َب ٌَبهللاُ ثِ ُذسَِٙب ٌَبهللاُ ثٌَٙبهللاُ ِث
Ya Allah, kami hanya memohon dengan-Nya. Ya Allah, kami hanya
memohon dengan-Nya .Ya Allah, kami memohon dengan akhir yang
baik.(3X)

ْ ُْف ٌَ ُْ رَ َضيْ أ ُ ٌْط
ْ ٌَُب ٌَ ِط ٍْفًب ٌَ ُْ ٌَ َضيْ أ ُ ٌْط
ٌ ٍ إَِّٔهَ ٌَ ِط،ف ثَِٕب فِ ٍْ َّب َٔ َض َي
)3( ٍَْٓ ِّ ٍِ ْاٌ ُّ ْسَٚ ف ِثَٕب
Wahai Yang Maha Lembut yang tiada hilang selamanya,
perlembutkanlah kami kepada hal yang Engkau takdirkan. Bahwa
sesungguhnya Engkau Maha Lembut yang tidak akan berkurang selamanya,
maka perlembutkanlah segala yang ditakdirkan pada kami dan orang
Muslimin. (3X)

1

اٌفبرذخ

1

Al- Imam Al-Habib Abdullah Ibni „Alawi Al-Haddad, Ratib Al-Haddad, (Shah Alam,
Selangor: Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Selangor, tt), hlm. 1-25.

Dokumentasi Kegiatan Dzikir Ratib Al-Haddad
Yayasan Al-Jenderami Selangor Malaysia

1. Shalat Qabliyah Maghrib

2. Shalat Jamaah Maghrib

3. Pelaksanaan Dzikir Ratib Al-Haddad

Dokumentasi Gambaran Umum
Yayasan Al-Jenderami Selangor Malaysia

1. Sejarah Al-Jenderami

2. Struktur Organisasi Yayasan Al-Jenderami

3. Brosur Yayasan Al-Jenderami

4. Jadwal Program Kegiatan Yayasan Al-Jenderami

Dokumentasi Sarana Prasarana
di Yayasan Al-Jenderami Selangor Malaysia

1.

Masjid Al-Jenderami (Madrasatul Islamiyah Al-Jenderami)

2.

Balai Besar dan Sekolah Tuah Al-Jenderami

3.

Dewan Pengajian

4.

Dewan Hajjah Asiyah Binti Haji Mohd Syed

5.

Astaka

6.

Kantor Yayasan

7.

Hotel dan Kantor Pusat Informasi (Maulid Al-Jenderami)

8.

Budgetstay

9.

Fasa 1-5

10.

Butik

11.

Kedai Sarapan dan Minimarket

12.

Dataran Hijau (tempat makan)

13.

Tempat Pemandian Jenazah

14.

Klinik Yayasan

15.

Asrama Tamu

16.

Bistro Sultan

17.

Madrasah An-Nafisah lil Banat

18.

Kantor Ekonomi Al-Jenderami

19.

Dataran Parkir

20.

Balai Adat Al-Jenderami

21.

Mesin Cuci dan Jemuran Umum

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi
Nama Lengkap

: Azima Prisma Vera

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir

: Wonosobo, 15 Juli 1996

Alamat Asal

: Wonosobo, Jawa Tengah

Alamat Tinggal

: PP Ulul Albab, Balirejo, Yogyakarta

Email

: azimaprismavera@gmail.com

No. Hp

: 081215559872

B. Latar Belakang Pendidikan Formal
Jenjang
TK
SD
SMP
SMA
S1

Nama Sekolah

Tahun

TK Aisyiah ABA I
Sudagaran Wonosobo
SDN 5 Wonosobo

2000-2002

MTs Sunan Pandanaran
MTs Negeri Wonosobo
MASS Tebuireng
Jombang
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

2008-2010
2010-2011
2011-2014

2002-2008

2014-2018

C. Latar Belakang Pendidikan Non Formal
1. Madrasah Diniyah PP Sunan Pandanaran Yogyakarta

: 2008-2010

2. Madrasah Diniyah PP Tebuireng Jombang

: 2011-2014

3. Madrasah Diniyah PP Wahid Hasyim Yogyakarta

: 2014-2016

4. PP Ulul Albab Balirejo Yogyakarta

: 2016-2018

D. Pengalaman Organisasi
1. HTT/ OSIS PP Sunan Pandanaran Yogyakarta

: 2009-2010

2. OSIS MASS Tebuireng Jombang

: 2011-2013

3. Pengurus PPP Al-Masruriyyah Tebuireng Jombang

: 2012-2013

4. Volunteer LAB BKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

: 2015-2016

5. Pengurus Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo Yogyakarta : 2016-2017
E. Penghargaan
1.

Peserta International Conference on Islamic Counseling di International
Islamic Universiry of Malaysia (IIUM) tahun 2015.

2.

Peserta Kegiatan International Student Week Malaysia-Singapore 2016.

3.

Peserta Kegiatan International Student Week Malaysia-Thailand 2017.

4.

Panitia Study Excursion and International Conference Universiti Kuala
Lumpur (UniKL) 2017.

5.

Tim Kegiatan Internasional Field Practice and Research di Yayasan AlJenderami Selangor Malaysia tahun 2017-2018.

